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 -4سوابق آموزشی:
ردیف

نام موسسه

وضعیت همکاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دروس تدریس شده

1

دانشگاه آزاد
واحد علوم و
تحقيقات تهران

حق التدريس

1388

تاکنون

دکتری  :آمار پيشرفته
کارشناسی ارشد :روش تحقيق و امار
استنباطی

2

دانشگاه آزاد
اسالمشهر

حق التدريس

1388

تاکنون

ارشد :کاربرد آمار استنباطی  ،اصول
مديريت آموزشی

3

دانشگاه آزاد
واحد ساوه و
پرديس ساوه

هيات علمی تمام وقت 1384

تاکنون

ارشد :روش تحقيق -اصول مديريت
آموزشی -کاربرد آمار استنباطی
تحليل اماری ،روش تحقيق  ،تئوريهای
مديريت پيشرفته
کارشناسی :روش تحقيق،سنجش و اندازه
گيری،آمار توصيفی،الگوهای نوين
تدريس،اصول مديريت آموزشی

4

دانشگاه آزاد
گرمسار

1388

تاکنون

روش تحقيق ،سنجش و اندازه گيری،
الگوهای نوين تدريس

حق التدريس

 -5سوابق پژوهشی :

مقاالت :ISI
ر
1
2

عنوان مجله
عنوان مقاله
Factors affecting the effectiveness of
2013 European Journal of
Scientific Research
descriptive evaluation from the perspective of
the managers of elementary schools
Investigation of Moral Intelligence Principles
2013 Reef Resources
Assessment and
and Knowledge Management Dimensions
Management Technical Relationship with Organizational Learning
Paper
from Teachers' point of view
2013 International Journal of TEAM TEACHING, PARTICIPATING
CurrentLifeSciences
TWO TEACHERS IN TEACHINGLEARNING PROCESS
Journal
of
Applied
Effectiveness of Technical and Vocational
2014
Science and Agriculture Training in the Empowerment of Vulnerable
Society based on Kirkpatrick Model

مقالت علمی پژوهشی:

تاریخ چاپ

ر

عنوان مقاله

عنوان مجله

تاریخ چاپ

1

بررسی مولفه های اصلی آموزش بزرگساالن به
منظورارائه مدل مناسب درکشور،
ارزیابی مدل مفهومی یادگیری تیمی (نپ) در
دانشجویان دانشگاه ساوه،
ارتباط رهبری معنوی با یادگیری سازمانی در
دبیرستانهای دخترانه ساوه
رابطه میزان استفاده ازفناوری اطالعات وارتباطات
باعملکرددبیران درفرایندیاددهی– یادگیری
ارزیابی مدل فعالیتهای یادکیری خالقیت محور در
دانش آموزان ابندایی ساوه
بررسی رابطه بین توانمند سازی روان شناختی،
شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان واحد
علوم و تحقیقات
رابطه رهبری اخالقی و اعتمادسازمانی با توانمندسازی
در دبیران دبیرستانهای شهرستان ساوه
عوامل مؤثر بر رضایت فراگیران از آموزشهای شهروندی
سراهای محله شهر تهران

رهبری و مدیریت آموزشی

1392

2
3
4
5
6

7
8
9

ر ه یا ف تی نو در مد یر یت 1390
آموزشی
رهبری و مدیریت آموزشی
فن آوری اطالعات و ارتباطات
در علوم تربیتی
ر ه یا ف تی نو در مد یر یت 1392
آموزشی
1392
مطالعات مدیریت شهری

رهبری و مدیریت آموزشی
مطالعات مدیریت شهری

1392

رابطه بین عناصر کلیدی تدریس تیمی و مولفه های ر ه یا ف تی نو در مد یر یت
مدیریت دانش از نظر دبیران هنرستان های کاردانش آموزشی
نواحی چهارگانه استان قم

10

ارزیابی سطح صالحیتها و مهارتهای حرفهای مدیران آموزش و ارزشیابی
مدارس ابتدایی و رابطه آن با تعهد و دلبستگی شغلی در
معلمان

11

12
13
14
15

طراحی مدل معادالت ساختاری عوامل تاثیر گذار بر مدیریت و برنامه ریزی در نظام
سرمایه فکری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم های آموزشی
و تحقیقات تهران
Kagan Cooperative Learning Model: The
Bridge to Foreign Language Learning in the
Third Millennium
The Quality of Educational Services in Islamic
Azad University: A Case Study of Sciences
and Research Branch, Tehran,
The
Relationship
between
spiritual
intelligence and happiness with educational
motivation among the students
The Study Relationship between Quality of
Work Life and human Resource Development
of teachers (Case study: Saveh, Iran

2012 Theory and Practice in
Language Studies
2013 American Journal of
Business and
Management
2014 International journal of
Psychology and
Behavioral Research
2014 International Journal of
Management and
Humanity Sciences

2014 International Journal of
Management and
Humanity Sciences
2014 Journal of Social Issues
& Humanities

2014 International Journal of
Scientific Management
and Development
2014 Journal of Social Issues
& Humanities

2014 International Journal of
Management and
Humanity Sciences

2014 Journal of Social Issues
& Humanities

2014 International Journal of
Management and
Business Research

2014 International Journal of
Scientific Management
and Development
2014 International Journal of
Management and
Humanity Sciences
2014 International Journal of
Management and
Humanity Sciences

2015 Journal of Social Issues
& Humanities

2014 International Journal of
CurrentLifeSciences

Relationship
between
Organizational 16
Intelligence and Teamwork among Faculty
Members of Bahonar University of Kerman
City of Iran
The
relationship
between
emotional 17
intelligence, organizational culture, and
organizational citizenship behavior among the
staffs of Tarbiat Modares Universit
The Relationship between Components of 18
Spiritual Leadership and Mental Health of
Students of Islamic Azad University, Science
and Research Branch, Tehran, Iran
The relationship between organizational 19
citizenship behavior and organizational
commitment from the perspective of school
managers and teachers: a case study in Iran,
Kouhdasht schools
The Relationship between Organizational 20
Learning and Entrepreneurial Skills in
Employees of Iranian Mines & Mining
Industries Development & Renovation
Organization
The relationship between organizational 21
citizenship behavior and organizational
commitment from the perspective of school
managers and teachers: a case study in Iran,
Kouhdasht schools
The Relationship between Servant
22
Leadership and Organizational Citizenship
Behaviour of Employees of Vali Asr
Academic Complex of Islamic Azad
University, Central Tehran Branch
The Relationship between Organizational
23
Learning and Organizational Intelligence, and
Empowerment from Teachers' Viewpoint
The Analysis of the Relationships between
24
Components of Servant Leadership and
Social Capital through Organizational Trust
The Relationship between Organizational
25
Learning and Entrepreneurial Skills in
Employees of Iranian Mines and Mining
Industries Development and Renovation
Organization
Evaluation of In-Service Training Courses
26
Based on ISO 10015Model (Case Study:
Education Department of Exceptional
Children)
TEAM TEACHING, PARTICIPATING
27
TWO TEACHERS IN TEACHINGLEARNING PROCESS

28
29

30

Identification of Factors Affecting
Teleworking Plan of Iran's Health Insurance
Employees
The Relationship between Servant
Leadership and Organizational Citizenship
Behaviour of Employees at Valiasr Academic
Complex, Islamic Azad University-Central
Tehran Branch
The Relationship between Organizational
Intelligence and Organizational Citizenship
Behavior of Private Schools’ Teachers in
Kerman Districts 1And 2

2015 Journal of Social Issues
& Humanities
2014 International Journal of
Management and
Business Research

2015 Journal of Social Issues
& Humanities

مقاالت ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای علمی:

زمان برگزاری

ردیف عنوان مقاله
2011 A Model for application of ICT in the
1
process of teaching and learning
جهانی شدن و هویت ملی در برنامه درسی
2
3

نوع ارائه

پوستر

تاثیر آموزش اقدام پژوهی بر خود کارآمدی
دانشجویان دانشکده پرستاری

4

نقش آموزشهای فنی و حرفه ای و پیشگیری از
وقوع جرم و اسیب اجتماعی

5

رابطه ارزیابی بازخورد  360درجه با نظارت

پوستر

حمایتی
6

انواع شیوه های تدریس دراموزش کارآفرینی

7

عوامل اثر گذار خریداران و فروشگاههای
الکترونیك در خرید الکترونیکی

8

ارتباط سبك های رهبری تحول افرین و
تبادلی با اعتماد سازمانی

9

ارتباط اثربخشی سازمانی با خالقیت کارکنان
سازمان

10

بررسی رابطه هوش اخالقی با ابعاد مدیریت دانش
از منظر دبیران شهرستان ساوه

11

بررسی رابطه ابعاد مدیریت دانش با یادگیری
سازمانی از منظر دبیران شهرستان ساوه

پوستر

12

رابطه هوش اخالقی با ابعاد یادگیری سازمانی
ازمنظر دبیران شهرستان ساوه

13

تاثیر مهارتهای یادگیری بر خالقیت دانش
آموزان

14

اصول و مبانی رهبری اخالقی ارتباط ان با اعتماد
سازمانی دبیران شهرستان ساوه

15

رابطه رهبری توزیعی با کارآفرینی سازمانی
دبیران هنرستانهای شهرستان ساوه

16

نقش آموزش سبك رهبری توزیعی دربهسازی
وارتباط ان باسالمت سازمانی دبیران
هنرستانهای شهرستان ساوه

17

تاثیروابستگی متقابل برفرایندهای اجتماعی –
شناختی دانش آموزان دریادگیری مدل جانسون

18

نقش تکنولوژی دراجرای مطلوب طرح آداب
ومهارتهای زندگی اسالمی طرح کرامت

19

رابطه رهبری اخالقی با توانمند سازی دبیران
شهرستان ساوه

20

ارزیابی یادگیری مشارکتی مدل جانسون در
دانشگاه بوعلی سینا

21

کاربست سرمایه اجتماعی سازمانی در مدیریت

22

ارتباط سبك های رهبری تحولی و تبادلی با
سرمایه فکری درکارکنان

23

ارتباط بین مولفههای مدیریت دانش با سرمایه
فکری درکارکنان

24

شناسایی عوامل موثر(مدیریتی ،ساختاری و
تکنولوژیکی)در طرح دورکاری

25

شناسایی عوامل موثر(آموزشی ،فرهنگی
اجتماعی و اقتصادی)در طرح دورکاری

26

یادگیری سازمانی راهکار ارتقا توانمند سازی
سازمان ها

27

بنیان های نظری روش تدریس تیمی  ،رویکردها ،
اصول و مبانی

28

نقش آموزش و مدیریت نیروی انسانی در ارتقا
سالمت اداری

29

مقایسه نگرش معلمان پیرامون عناصر کلیدی
تدریس تیمی با توجه به ویژگیهای دموگرافیك

پوستر

رهبری تیمی ضرورت امروز و فردای سازمانها
30

ارتباط سرمایه اجتماعی با کارآفرینی
سازمانی

31

ارتباط میان روش حل مساله شهودی و خالقیت
کارکنان

32

نقش معنویت و رهبری معنوی در سازمانهای
مدرن در عصر جهانی شدن

33

جهت گیری اخالقی و معنوی رهبران دانشگاه ها

34

ارتباط بین آموزش با استفاده از وسایل
الکترونیکی در مدارس متوسطه شهر تهران و
تأثیر آن بر جهانی شدن مدارس

35

ارتباط بین رهبری تیمی و یادگیری سازمانی

36

متدولوژی طراحی وتهيه برنامههای آموزشی

37

رهبری هوشمندانه در هزاره سوم

38

تعاريف،مفاهيم ورويکرد های آموزشهای ضمن خدمت

39

مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

40

ارائه مدل مفهومی به منظوراستقرارمدیریت

سخنرانی

دانش درسازمانهای آموزشی

سایر مقاالت تحقیقاتی(فرهنگی):
 -1ریشه یابی قیام و نهضت  15خرداد  ،42همايش ملی نهضت پانزده خرداد ورامين  ،نويسنده اول
 -2فناوری اطالعات وکارافرینی سازمانی دیدگاهی فرصت محوربرای مقابله باتحریم های اقتصادی ،همايش ملی اسيب ها و
فرصت های تحريم اقتصادی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد اراک و بسيج اساتيد استان مرکزی ،نويسنده دوم
 -3نقش آموزش در اجرای مطلوب طرح آداب و مهارتهای زندگی اسالمی طرح کرامت ،اولين همايش ملی تعليم و تربيت اسالمی
با موضوع روش های کاربردی آموزش اسالم ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،نويسنده اول
 -4تبیین آموزههای غدیرو اخالق علوی ،جشنواره منطقه ای غدير ،دانشگاه علوم و تحقيقات تهران  ،معاونت فرهنگی ،نويسنده اول
 -5کاربرد شیوه های مدیریتی در سیرۀ امام علی (ع ) در عصر حاضر با تکیه بر واقعه غدیر ،جشنواره منطقه ای غدير ،دانشگاه
علوم و تحقيقات تهران  ،معاونت فرهنگی ،نويسنده اول
 -6تاثیر عامل مدیریت در اجرای مطلوب طرح آموزش آداب و مهارتهای زندگی اسالمی ،اولين کنفرانس بين المللی حماسه
سياسی و حماسه اقتصادی  ،دانشگاه آزاد رودهن و سازمان بسيج دانشجويی ،نويسنده اول
-7

رهبری تیمی توانمند سازرویکرد نوین مدیریتی ،اولين کنفرانس بين المللی حماسه سياسی و حماسه اقتصادی ،
دانشگاه آزاد رودهن و سازمان بسيج دانشجويی ،نويسنده اول

 -8تحلیل روابط بین ابعاد رهبری اخالقی و سبك زندگی از طریق هوش اخالقی،همايش ملی تربيت فرهنگی و مديريت سبک
زندگی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی فارس ،نويسنده اول

 -9نقش هوش اخالقی و مولفه های سبك زندگی ،همايش ملی تربيت فرهنگی و مديريت سبک زندگی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
آباده و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی فارس ،نويسنده دوم
 -10هوش اخالق ورهبری تیمی فرصتی برای رشد و توسعه پایدار،دومین کنفرانس ملی ضرورت های رشد و توسعه پایدار،
دانشگاه ازاد اسالمی واحد اراک و بسيج اساتيد استان مرکزی ،نويسنده اول

رساله و پایاننامههایی که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری داشتهاید:
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت راهنما 50 :مورد
تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت مشاور 50:مورد
تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت راهنما2 :مورد
تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت مشاور8 :مورد

راهنما و مشاور در پایان نامه ها
الف – راهنمایی پایان نامه:
 -1بکارگيری اصول مديريت کيفيت فراگيرتوسط مديران وارتقاء بهروری کارکنان شرکت شيشه کاوه فلوت ساوه سال1386
 -2تاثير جو سازمانی بر عملکرد دبيران دبيران مراکز پيش دانشگاهی دخترانه دولتی منطقه  5تهران سال1386
 -3عوامل بازدارنده انت صاب زنان در سطح مديريتی سازمان آ.پ از ديدگاه مديران ميانی مناطق  27گانه شهر ستانهای تهران
سال87
 -4تبيين عوامل موثر بر توانمندسازی مربيان مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی سال 87
 -5رابطه کارآفرينی مديران با عملکرد آنان در هنرستانهای کار ودانش شهرستانهای استان تهران 87
 -6ارتباط کاربرد مديريت دانش با عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحيه  2رباط کريم 87
 -7تاثيرعوامل سازمانی با مولفه های مديريت دانش در سازمان تامين اجتماعی استان مرکزی 88
 -8ارتباط رفتار شهروند سازمانی با تعهد سازمانی در شرکت توسعه و تجارت در سال 88
 -9ارتباط سرمايه اجتماعی با کارآفرينی سازمانی در شرکت آلومينيوم اراک در سال 88
 -10ارتباط رهبری خدمتگزار با کارآفرينی سازمانی در بانک صادرات ساوه سال 89
 -11ارزيابی مدل مفهومی يادگيری تيمی (نپ) در دانشجويان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد ساوه سال89
 -12ارزيابی مدل فعاليتهای يادکيری خالقيت محور در دانش آموزان ابندايی شهرستان ساوه سال
 -13ارتباط رهبری معنوی با يادگيری سازمانی در دبيرستانهای دخترانه شهرستان ساوه در سال 89
 -14ارتباط سرمايه های فکری با مولفه های مديريت دانش در سازمان تامين اجتماعی استان مرکزی 89
 -15ارزيابی يادگيری مشارکتی بر اساس مدل کاگان در دانشجويان دانشگاه بوعلی سال 90
 -16ارزيابی يادگيری مشارکتی بر اساس مدل جانسون در دانشجويان دانشگاه بوعلی سال90
 -17ارتباط يادگيری سازمانی و هوش سازمانی با توانمند سازی دبيران دبيرستان های ناحيه کرج در سال 90
 -18ارتباط رهبری توزيعی و سالمت سازمانی با کارافرينی سازمانی دبيران هنرستانهای ساوه 90
 -19ارتباط مولفه های مديريت دانش و هوش اخالقی با يادگيری سازمانی در دبيران دبيرستانهای ساوه 90
 -20کيفيت خدمات آموزشی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات از ديدگاه دانشجويان90
 -21رابطه هوش هيجانی با کيفيت زندگی کاری مديران منطقه  4شهران تهران 91
 -22رابطه ارتباطات مدير با رضايت شغلی معلمان منطقه  2سال 91

 -23رابطه رهبری اخالقی و اعتماد سازمانی با توانمند سازی دبيران شهرستان ساوه91 ،
 -24رابطه بين کارتيمی و توانمند سازی کارکنان در سازمان شهرداری منطقه  8استان تهران91،
 -25عوامل موثر بر اجرای مطلوب طرح آموزش آداب و مهارتهای زندگی اسالالالالمی( طرح کرامت) در مدارس ابتدايی از ديدگاه
معلمان91 ،
 -26رابطه سبکهای رهبری با کيفيت زندگی کاری کارکنان بانک انصار شهر تهران91 ،
 -27طراحی معادالت ساختاری عوامل اثرگذار بر سرمايه فکری کارکنان دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات92،
 -28ارتباط رهبری معنوی با سالمت روانی دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقيقات 92،
 -29رابطه کارتيمی با هوش سازمانی اعضای هيئت علمی دانشگاه کرمان92،
 -30رابطه رهبری تيمی با يادگيری سازمانی و توانمندسازی در مدارس متوسطه92،
 -31رابطه بين عناصالالر کليدی تدريس تيمی و مولفه های مديريت دانش از نظر دبيران هنرسالالتان های کاردانش نواحی چهار گانه اسالالتان
قم92،
 -32رابطه اعتماد سازمانی وهوش فرهنگی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان شبکه  5سيما92،

 -33تاثير آموزش يادگيری تيمی بر خودکارامدی دانش اموزان پايه سوم92،
 -34رابطه رفتار شهروند سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاههای پيام نور استان مرکزی 92،

 -35رابطه کيفيت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان دادگستری استان مرکزی 92،
 -36تاثير يادگيری مبتی بر تيم بر خودکارامدی تحصيلی دانش اموزان دو راهنمايی،
 -37تاثير آموزش الگوی بديعه پردازی برافزايش سطح مهارت حل مسله و تفکر انتقادی در معلمين استان البرز
 -38ارتباط جهانی شدن آموزش با اخالق حرفه ای معلمان مدارس منطقه يک
 -39رابطه هوش هيجانی با امادگی برای تغيير معلمان مدارس ابتدايی منطقه 3
 -40رابطه هوش سازمانی با کار تيمياعضا هيت علمی دانشگاه باهنر کرمان
 -41رابطه بين ارزشهای اسالمی با کيفيت زندگی کاری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساوه
 -42عوامل موثر بر اخالق حرفه ای معلمان مدارس استان قم
 -43رابطه انگيزش تيمی ،لذت تيمی و مشارکت بر روی نتايج يادگيری در محيط يادگيری مبتنی بر تيم
 -44ارزيابی مدل رهبری مشترک در تيم خلق دانش در اعضای هيت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

ب) مشاور پایان نامهها:
 -1بررسی عوامل مرتبط با مشارکت معلمين در نظام پيشنهادهای آموزش و پرورش ناحيه يک سنندج سال 1386
 -2مطالعه مراکز فنی و حرفه ای استان سمنان از نظر انطباق با اصول سازمان يادگيرنده در سال 1386
 -3بررسی عوامل عدم جاذبه ی پست های مديريتی توسط مديران ودبيران در شهرستان کبودر آهنگ در سال 871386
 -4ارائه استراتژ ی ايجاد سازمان های يادگيرنده در آموزشکده های کشاورزی استان تهران 87
 -5تاثير ميزان ر ضايت واحدهای توليد و فنی بر فعاليتهای متقابل و ارائه راهکارهای منا سب جهت افزايش کارايی در شرکت
الستيک پارس
 -6تاثير آموزشهای ضمن خدمت بر توانمند سازی دبيران و هنر آموزان هنرستانهای شهر ساوه در سال 88
 -7تاثير آموزش اقدام پژوهی بر خود کارآمدی دانشجويان دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد ساوه سال 88
 -8ارتباط اتوماسيون اداری با عوامل موثر بر رضايت کارکنان  ،مشتريان در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات سال88
 -9ارزيابی الگوی شايستگی مديران براساس مدل بازخورد  360درجه ای سال89
 -10بررسی عوامل موثر بر ايجاد سرمايه فکری در کارکنان دادگستری شهر تهران سال 89

 -11بررسی عوامل موثر بر پژوهشی محوری معلمان متوسطه شهر همدان در سال 89
 -12ارتباط بين سبک های رهبری تحول افرين و تبادلی با اعتماد سازمانی در کارکنان اتش نشانی قم سال89
 -13ارتباط بين مهارتهای مديران با هوش چند گانه انان در مدارس متوسطه شهر همدان سال90
 -14ارتباط فناوری اطالعات با مولفه های يادگيری سازمانی از ديدگاه مديران مدارس ساوه سال90
 -15تاثير فعاليتهای خالقيت محور بر خودکارامدی تحصيلی دانش اموزان راهنمايی ساوه سال 90
 -16ارتباط سرمايه فکری با فرهنگ سازمانی در بين کارکنان اداری دانشگاه عالمه طباطبايی سال90
 -17تاثيرآموزش فناوری اطالعات و ارتباطات بر کارايی و اثربخشی کارکنان بانک سپه سال90
 -18نقش دوره های آموزشی حين خدمت کارکنان بيمارستان شهيد فياض بخش بر عملکرد کيفی بر مبنای ايزو  9001سال
90
 -19ارتباط هوش معنوی و شادکامی با انگيزش تحصيلی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ازاد ساوه 91
 -20رابطه هوش هيجانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان91،
 -21ارزشيابی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنايی91 ،
 -22ارزيابی عوامل موثر بر موفقيت آموزش مجازی در پژوهشگاه صنعت نفت91 ،
 -23شناسايی شاخص های ارزيابی عملکرد شهرداری ساوه به منظور ارائه راهکار مناسب جهت بهسازی منابع انسانی91 ،
 -24برنامه ريزی استراتژيک شرکت مطالعات جامع حمل و نقل ترافيک تهران91 ،
 -25الويت بندی عناصر سازنده برند در ايجاد تصوير ذهنی نزد مصرف کنندگان91 ،
 -26استفاده از روش يکپارچه برای همراستاسازی کارت امتيازی متوازن و مدل  EFQMبه منظور بهبود عملکرد91 ،
 -27تاثير رعايت ع وامل اخالقی معلمان بر تمايل به ماندگاری انها در مدارس راهنمايی دخترانه شهر ساوه91 ،
 -28ارزشيابی اثربخشی مدارس هوشمند شهر تهران با استفاده از مدل کرک پاتريک91،
 -29عوامل موثر بر رضايت فراگيران از آموزشهای شهروندی سراهای محله شهر تهران91،
 -30رابطه خودکارمدی و خالقيت با کيفيت تدريس در معلمان92 ،
 -31بررسی رابطه هوش عاطفی بازاريابان و رضايت مشتری در شرکت ايران خودرو92،
 -32ارتباط بين سرمايه اجتماعی سازمانی و نوآوری سازمانی در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران92،
 -33بررسی مسايل و مشکالت ارزيابی و نظارت بر عملکرد معلمان شهرستان سرو اباد و راهکارهای بهبود کيفيت آن
 -34اثر بخشی آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای بر توانمند سازی اقشار آسيب پذير بر اساس الگوی کرک پاتريک
 -35رابطه تکنولوژی آموزشی در خود تنظيم کنندگی و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دوران متوسطه
 -36رابطه هوش سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان استانداری شهر همدان
 -37بررسی چالش های هوشمند سازی مدارس در شهر سنندج
 -38نقش هوش فرهنگی در عملکرد کارکنان حوزه بين الملل بانک کشاورزی
 -39بررسی چالش های موجود در کتاب رياضی پايه ششم ابتدايی از ديدگاه معلمان شهرستان بويين زهرا
 -40بررسی رابطه سبک های تفکر با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی دبيران زن دبيرستانهای دولتی و غير انتفاعی منطقه 4
تهران
 -41تاثير آموزش مهارتهای تفکر بر انگيزه تحصيلی و خود تنظيمی دانش آموزان پايه چهارم مدرسه سپهر معرفت
 -42رابطه بين توانمند سازی روان شناختی  ،شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
وتحقيقات تهران

 -43رابطه سرمايه روان شناختی و شادی اعضای هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقيقات تهران

تألیف کتاب :
ردیف
1
2
3
4

عنوان کتاب
آمار توصیفی در علوم رفتاری

نوع ( تألیف  /ترجمه)
تالیف

ارت باط م یان عدا لت ساااز مانی با بهره وری
کارکنان
يادگيری تيمی  ،تلفيق تئوری ها و مدل های
تالیف
يادگيری تيمی در محيط های آموزشی و محل کار
تالیف

کاربرد آمار استنباطی پيشرفته در علوم رفتاری

تالیف

ناشر  /محل نشر

سال انتشار

روان شناسی و

چاپ اول86

هنر

چاپ دوم89

شمیم

91

روان شناسی و

93

هنر

93

آوای نور

طرح های پژوهشی:

ردیف

عنوان طرح

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

تدوین طرح برنامه ی استراتژیك دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

89

90

2

آثار در دست پژوهش و چاپ :
ردیف

عنوان کتاب /مقاله

نوع ( تألیف  /ترجمه)

1

کاربرد اصول و مبانی مدیریت آموزشی

تالیف

2

روش تحقیق در علوم رفتاری

تالیف

...

اصول نوشتن مقاالت کاربردی

تالیف

توضیحات

 -6سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):
ردیف

عنوان مسئولیت

سازمان  /موسسه

سال(های)

1

مدیریت گروه مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد واحد ساوه

1391-1388

2

عضو شورای تحصيالت تکميلی

دانشگاه آزاد واحد ساوه

 1388تا کنون

...

عضو شورای تحصيالت تکميلی دانشکده
علوم انسانی

دانشگاه آزاد ساوه

 1388تا کنون

 -7توضیحات ( افتخارات  /جوایز/سایر ):
.1
.2
.3
 -8عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
-

-

عضو انجمن مدیریت ایران
عضو انجمن برنامه درسی ایران
عضو انجمن آموزش عالی ایران
عضو انجمن مدیران آموزش ایران

 -9مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):
تسط بر زبان خارجی در حد خوب
تسلط بر نرم افزار در حد بسیار خوب
تسلط بر نرم افزار  spssو لیزرل در حد بسیار خوب

